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Detta är en följetext till partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram.
Här förklaras:
• bakgrunden till att punktprogrammet skrivits
• varför det är skrivet just som ett punktprogram
• vilka de viktigaste övergripande politiska argumenten för programmet är
Bakgrund
När punktprogrammet behandlas på Vänsterpartiets kongress 2016 innebär det slutpunkten på ett av de mest ambitiösa programarbeten som skett i Vänsterpartiet på årtionden.
Detta både sett till arbetsinsatsen som lagts ned i processen, och till det omfattande
politiska helhetsgrepp och förutsättningslösa och prövande förhållningssätt gentemot
Vänsterpartiets egen politik och tidigare ställningstaganden som processen varit uttryck
för.
Bakgrunden är att partikongressen 2012 beslutade att Vänsterpartiet skulle inleda ett arbete för att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt program som ”visar hur social välfärd och
global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.” En programgrupp tillsattes och har sedan andra halvan av 2012 arbetat med att identifiera de centrala
utmaningarna, för att därefter dra upp de politiska linjerna till ekologiskt-ekonomiskt
program. Gruppen har haft betydande kansliresurser till sitt förfogande och såväl partiets
ekonomiska som miljöpolitiska talesperson har varit ledamöter i gruppen. Programarbetet avslutades sommaren 2015 när gruppens slutrapport lades fram, skickades ut i partiet
och lanserades offentligt. Rapporten finns att ladda ned på
www.vansterpartiet.se/assets/Politik_for_en_rodgron_omstallning_Slutrapport_
Ekoeko.pdf
och kan även beställas från webshoppen via
http://butik.vansterpartiet.se/customer/account/login/ Politiskt studiematerial inför
kongressen och om den ekologisk-ekonomiska rapporterns slutrapport finns också att
beställa på www.vansterpartiet.se/resursbank/vansterskolan
Varför just ett punktprogram?
Partistyrelsen har utifrån ekoekogruppens slutrapport tagit fram det punktprogram som
presenteras här. Punktprogrammet överensstämmer huvudsakligen med den politiska
inriktningen och de konkreta förslagen i rapporten, även om partistyrelsen justerat och
kompletterat på en rad punkter. Arbetsgruppens rapport är dock mycket omfattande och
behandlar förutom politiska och strategiska ställningstaganden både övergripande och
mer på detaljnivå också analys, teoretiska utgångspunkter, fakta, bakgrund osv. Dessa
viktiga underlag finns ju nu tillgängliga för alla att ta del av, inte minst genom att delta i
Vänsterpartiets studiearbete. Därtill finns de teoretiska utgångspunkter som arbetsgruppens rapport tar avstamp i redan sedan tidigare fastslagna i Vänsterpartiets partiprogram.
För att få en kongressdiskussion som fokuserar på det viktigaste vad gäller strategisk argumentation och politiska krav, så har Partistyrelsen därför valt att lägga fram ett punktprogram som fokuserar på just detta. Där det mesta vad gäller bakgrund eller teoretiska
utgångspunkter skalats bort. Målet är att få en kongressdiskussion som fokuserar mer på
politik och mindre på semantik.
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Hur har Partistyrelsen prioriterat politiskt när man skrivit
punktprogrammet?
Punktprogrammet är uppdelat i två delar:
Perspektiv och grundläggande argument samt politiska punktkrav för omställningen.
Den första delen, ”Perspektiv och grundläggande argument”, fokuserar på dels de
viktigaste övergripande ställningstagandena, och dels den viktigaste argumentationen
och strategierna för just en rödgrön omställning.
Analyserna och de övergripande ställningstaganden som finns här utgår oftast från
sådana vi har redan tidigare i t.ex. partiprogrammet. Men här utvecklar Partistyrelsen
dem i den riktning ekoekogruppen föreslagit, och drar dem ibland längre än tidigare.
Argumentationen i punktprogrammet däremot, är till större delar ny och bygger på
delvis nya strategiska avvägningar. I korthet handlar det om att se och hantera klimatkrisen inte bara som ett hot utan också som en historiskt unik möjlighet att mobilisera
breda grupper för ett samhälle som är bättre för både människor och miljö.
Om att den omställning som måste ske inte behöver innebära att livet blir sämre, utan
som – rätt utformad – kan bli till ett samhällsprojekt som ger människor hoppet åter om
en bättre värld. Där sjukvårdsanställda och lärare blir fler, och värderas högre än idag.
Där städernas och landsbygdens utveckling knyts samman. Där vi stressar mindre
och får mer tid för varandra. Där vi arbetar mindre fast med mer meningsfulla saker.
Och där den materiella rikedomen fördelas så pass jämlikt att fattigdom och statusjakt
faktiskt kan börja trängas tillbaka på allvar. Både i Sverige och globalt.
Dessutom föreslås en särskild roll och argumentation för just Vänsterpartiet, som
ingen politisk aktör företräder nu, men som vi menar är nödvändig för att kunna
vinna ett så brett stöd som möjligt för den omfattande klimat- och miljöomställning
som behövs. Det handlar om att motivera en rödgrön omställning som är radikal till
sitt innehåll men som också bygger på tydliga och pragmatiska prioriteringar. Om en
politik och ett tilltal som är lyhört inför hur människor faktiska levnadsvillkor ser ut,
och som är utformad för att nå fler än de redan övertygade.
Den andra delen, politiska punktkrav för omställningen, är uppdelade i tre underrubriker ”Vi bygger om Sverige med gröna jobb och arbetstidsförkortning”, ”Vägen
till en fossilfri framtid” och ”Vi håller ihop landsbygd och stad”. Dessa tre huvudområden menar vi fångar tre viktiga huvudområden att förhålla sig till i omställningen
och i hur vi pratar om den.
Först frågan om jobb och välfärd. Hur klarar vi dem och hur ska de utvecklas i och med
den rödgröna omställningen. Här visar vi både att omställningen – rätt utformad – inte
är något hot mot någondera utan tvärtom utgör en möjlighet att skapa såväl ett starkare
näringsliv som ett bättre arbetsliv och en utbyggd välfärd.
Sedan visar vi hur energiomställningen ska gå till, att den är möjlig att kombinera med
ett fortsatt modernt samhälle med hög levnadsstandard, och hur vi praktiskt vill göra
för att fasa ut fossilberoendet och ersätta det med förnybar energi så fort som möjligt.
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Slutligen så visar vi att landsbygden och städernas förorter både behövs och kommer
att få ett uppsving vid en seriöst genomförd klimatomställning. Stad och land behöver
varandra och en bättre balans dem emellan skulle gynna båda parter. Det finns flera
poänger med att framhäva detta. Både för att det är sant och för att det är nödvändigt att
vända den oro som finns över att klimatomställningen ska slå mot låginkomsttagare
och landsbygd, till entusiasm över de möjligheter omställningen för med sig för såväl
ekonomin som för människor i hela Sverige. På så sätt kan vi bredda det politiska stödet för omställningen till fler än välutbildade människor i storstäder, och undvika att
högern och kapitalet mobiliserar exempelvis industrianställda, låginkomsttagare och
människor i landsbygd mot en nödvändig klimatomställning.

